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عزيزي الوالد،
سوف تستلمون عن قريب نتائج إختبار  MCASالخاصة بإبنكم أو إبنتكم ,والتي تشمل نتائج إختبار  MCASبالتقنيات الحديثة الذي أجري
لتالميذ الصفوف  8-3في اللغة اإلنجليزية والرياضيات خالل موسم الربيع لعام  .2017ونظرا للتجديدات في تشكيلة اإلختبار وعملية
التنقيط ،فإن الوزارة تكتب لكم لتشارككم بعض المعلومات الهامة بالنسبة لألولياء وللطالب لفهم مقياس ومحتوى النتائج.
وقد تم تصميم إختبار  MCASالحديث إستنادا لمعطيات المعلمين بعد إجراء مراجعة شاملة وتحديث نظام مناهجنا الدراسية .لقد تم إنشاء
كل من المناهج التعليمية وإختبار  MCASالحديث ،بمشاركة المئات من أساتذة ماساتشوستس المستوظفين ذوي خبرة من جميع أنحاء
الكومنولث لضمان توفير لكل األطفال الفرصة التي يستحقونها لتخرجهم من الثانوية وإستعدادهم للكلية أو الوظيفة .وإننا نشعر بإمتنان
عميق لمشاركتهم وخبرتهم.
على الرغم من أن والية ماساتشوستس لديها أعلى أداء نظام التعليم العام في الوطن ،فعلينا أن نواصل في التحسين لنبقى تنافسيين عالميا.
وبنفس القدر من األهمية ،فإن الكثيرين من خريجي الثانوية ليسوا على إستعداد تام للتعليم العالي أو التدريب ما بعد مرحلة الثانوية .فلهذا
الغرض شرعنا في هذا المشروع الحيوي لتحمل مسؤولية تحسين معاييرنا وتقييماتنا.
إن إختبار  MCASالحديث ما هو إال إختبار  MCASالقديم الذي تم تعديله وإعادة تشكيلته ،ونتائجه ليست قابلة للمقارنة مع نتائج اإلختبار
 MCASالسابق الذي كان يجرى إلبنكم أو إبنتكم .في إختبار  MCASالسابق ،كانت الفئات األربعة للنتائج حسب ،متفوقة ،جيدة ،بحاجة إلى
تحسين ،واإلنذار/فشل .أما في إختبار  MCASالحديث النتائج مصنفة حسب الفئات ،تجاوز التوقعات ،وتلبية التوقعات ،وتلبية التوقعات
جزئيا ،وعدم تلبية التوقعات .فإن الفئات الجديدة قد تعزز اإلستعداد للعمل بأعلى مستوى في مستوى الصف األعلى.
ما يقارب نصف من عدد تالميذ الصفوف  8-3بماساتشوستس قد تحصلوا على نتائج تقع في فئة تلبية التوقعات أو أعلى ،لكن الكثير من
التالميذ سوف يجدون بأن نتائجهم تقع في فئات تلبية التوقعات جزئيا أو في فئة عدم تلبية التوقعات .كما أنكم ستنظرون إلى هذه النتائج
وستساعدون إبنكم أو إبنتكم على فهمها ،يرجى مالحظة ما يلي:








إن إختبار  MCASالحديث ينشئ توقعات عالية لتعكس بشكل أفضل ما إذا كان التالميذ متوجون في الطريق الصحيح لمستوى
الصف األعلى وبالنهاية للكلية أو الوظيفة.
إن عام  2017هو السنة األولى إلختبار  MCASالحديث ،ونتوقع أنه مع مرور الزمن سيحقق المزيد من التالميذ نتائج فئة تلبية
التوقعات أو أعلى( .عندما بدأ إختبار  MCASاألصلي في عام  ،1998سجل عدد قليل نسبيا من التالميذ نتائج عالية من الكفاءة،
ولكن ذلك تغير مع تأقلم التالميذ واألساتذة لتلك التوقعات الجديد)
التالميذ في الصفوف  8-3ال يواجهون أي عواقب سلبية نتيجة لدرجاتهم.
التالميذ في الصف  10ال يجرى لهم إختبار  MCASحديث التقنيات حتى سنة  ،2019إذا ال يتأثرون بأي من هذه التغييرات.
إختبار  MCASالحديث ،إنه إختبار جديد بمنهاج مختلف لتقييم أداء تالميذ الصفوف  8-3وال يمكن مقارنة نتائج هذا العام
بنتائج العام الماضي.
نتائج  MCASهي مقياس واحد فقط لنمو وإنجازات إبنكم أو إبنتكم .يمكن لمعلم طفلكم أن يتحدث معكم بشكل عام بخصوص نمو
إبنكم التعليمي ،اإلجتماعي ،واإلنفعالي.
في بعض المواد وبعض الصفوف ،قليل من التالميذ حققوا نتائج في فئة تلبية التوقعات أو فئة تجاوز التوقعات في هذا العام .هذا
ال يعني أن التالميذ تعلموا أقل؛ لكن ذلك يعكس بأن إختبار  MCASالحديث يقيم معايير أكثر صرامة وبطريقة مختلفة.

إن والية ماساتشوستس لديها أفضل نظام التعليم العام في الوطن ،وتقديم للتالميذ إشارة أوضح بشأن إستعدادهم لمستوى الصف األعلى
يشكل جزأ مهما في ذلك .يرجى اإلطالع على الورقة المرفقة لألسئلة المتكررة وذلك للمزيد من التفاصيل بشأن اإلختبارات.
تعلموا المزيد عن إختبار  MCASالحديث ونتيجة إبنكم أو إبنتكم.
إذا كانت لديكم أسئلة أو مخاوف بشأن نتائج طفلكم ،فإنني أشجعكم على التحدث مع معلمه أو مدير مدرسته .فأما األسئلة العامة حول نتائج
إختبار  MCASوبخصوص الموارد اإلضافية يمكن إحالتها إلى مكتب إختبار التلميذ على العنوان  mcas@doe.mass.eduأو عبر
الهاتف على الرقم 781-338-3625
بإخالص،

